
Artikelformat voor redacteurs Kunstzone 

Rubriek | Weerwerk (2 pagina’s) 
 

Aantal woorden: max. 100 woorden (inclusief kader) 
 

Vorm: Weerwerk is een beeldende rubriek die draait om kunst die gemaakt wordt door 
leerlingen uit het po en vo en studenten mbo. De redactie en samenstelling van de 

rubriek is wisselend en kan op twee manieren tot stand komen:  

 
1. Een KZ redacteur draagt een project of kunstwerk van een leerling/student voor. 

Fotograaf Frank Auperlé ontwikkelt in samenspraak met de redacteur en 
leerling/student een fotografisch concept voor een fotoshoot op locatie. De KZ 

redacteur verzorgt de communicatie en organisatie met betreffende 

leerlingen/studenten en schoolorganisatie. Frank Auperlé levert de foto’s aan, de 
KZ redacteur verzorgt een korte, begeleidende tekst (eventueel samen met de 

lln./student of docent) 

2. Een KZ redacteur draagt een project of kunstwerk van een leerling/student voor. 
De betreffende leerling of student ontwikkelt in samenspraak met de redacteur 

een fotografisch concept. De KZ redacteur verzorgt de communicatie en 
organisatie met betreffende leerling(en)/student(en) en bovendien een korte, 

begeleidende tekst (eventueel samen met de lln./student of docent) 

 
Opzet:  

- Indien mogelijk sluit de rubriek aan op het themagedeelte van Kunstzone. 
- De opzet van de rubriek moet voldoende ruimte bieden aan een artistieke 

invulling door fotograaf, redacteur en leerling/student. Dat vergt een goede 

afstemming tussen leerling/student, fotograaf en redacteur. 
 

Auteursinfo bij externe auteurs 

Vermeld onderaan het artikel een regel informatie over de leerling en waar lezers zijn 
/haar werk (eventueel) kunnen bekijken. 

 
Intro 

Weerwerk heeft een vaste introducerende zin waarmee de rubriek begint. Het maximaal 

aantal woorden (100) van de hele rubriek is inclusief deze introducerende zin en de korte 
begeleiden tekst over het werk van de leerling/student 

 

Weerwerk 
Weerwerk toont een kunstzinnige uiting van een leerling 

REDACTIE EN SAMENSTELLING: Frank Auperlé en KZ redacteur 
 
Gamer (voorbeeldtekst) 

Rowan de Doelder (1vmbo) portretteerde zichzelf als zijn tweede ik: Gamer. 

‘Echte gamers herken je aan drie schermen. Eén voor livestreamen, één voor 
gamen en één om de software in beeld te brengen. Per dag game ik ongeveer 

vijf uur. Het liefst speel ik Roblocks omdat je dan je eigen game maakt. Het 
portret tekenen vond ik best lastig vanwege de logo’s en de schuine stand van 

de schermen. Ik wil later wel wat met die creativiteit. LEGO sets ontwerpen 

bijvoorbeeld zodat ik mijn creaties aan de wereld kan tonen en mijn creativiteit 
kan laten leven.’ 

 
 

 

 
 

 

 



Technische richtlijnen 

Opmaak: 
- Lever het artikel aan met lettertype Verdana en lettergrootte 12 

- Lever de tekst verder zo ‘plat’ mogelijk aan 
- Cursief gebruik voor titels van boeken, films (voorstellingen, concerten etc.) en 

projecten 

- Gebruik alleen ‘enkele’ aanhalingstekens voor quotes  
- Ieder artikel voor Kunstzone krijgt een unieke artikelcode. De artikelcode van 

Weerwerk eindigt altijd op 50. Bijvoorbeeld 250, wat staat voor: editienummer (2) + 

paginanummer (50). De redacteur, fotograaf of externe vermeldt deze artikelcode in de 
bestandsnaam van het artikel en in de email bij het insturen van het artikel of 

beeldmateriaal. 
 

 

 


